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29.3.2017 A8-0048/333 

Grozījums Nr.  333 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu 

sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšana un tirgus uzraudzība 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Regulas priekšlikums 

20.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (20a) Lai nodrošinātu, ka visi valsts 

līmenī veiktu tipa apstiprināšanas testu 

rezultātā iegūtie dati ir patiesi un ka nav 

iespējamas nekādas manipulācijas, 

Eiropas Komisijai kādu no savām jau 

izveidotajām struktūrām vajadzētu 

izraudzīties par pilnvaroto Eiropas 

Transportlīdzekļu uzraudzības iestādi 

(ETUI). ETUI tehniskie dienesti būtu 

jāveido Kopīgā pētniecības centra 

laboratorijās, un šo procesu attiecīgā 

gadījumā varētu īstenot, iekasējot maksu 

no automobiļu ražotājiem, kas būtu 

samērīga salīdzinājumā ar 

transportlīdzekļu pārdošanas cenu un 

aprēķināta tā, lai attiecīgo pārdošanas 

cenu būtiski neietekmētu. ETUI būtu 

regulāri jāveic pārbaudes, lai 

pārliecinātos par transportlīdzekļu, 

sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku 

vienību atbilstību šajā regulā noteiktajām 

prasībām un arī lai pārbaudītu tipa 

apstiprinājumu pareizību. Šādi būtu 

jāpārbauda ne mazāk kā 20 % no 

iepriekšējā gadā Eiropas tirgū laisto 

modeļu skaita, un šajā nolūkā būtu jāveic 

dokumentu pārbaudes un testi gan reālos 

braukšanas apstākļos, gan laboratorijās, 

pamatojoties uz statistiski būtiskiem 

paraugiem. Visiem šo testu rezultātiem 
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vajadzētu būt pilnībā publiski pieejamiem 

Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē. 

Or. en 

Pamatojums 

Kopš dīzeļmotoru emisiju (jeb tā dēvētā „dīzeļgeitas”) skandāla par neapstrīdamu ir kļuvis 

fakts, ka daudzās Eiropas valstīs pastāv politiska saikne starp automobiļu ražotājiem un 

valdību. IMCO komitejas apstiprinātajā tekstā ir noteikts pienākums katrai dalībvalstij 

pārbaudīt 20 % no jaunajiem modeļiem, kas laisti tirgū. Automobiļu ražotājiem tādēļ būs 

krietni vien grūtāk krāpties ar emisijām, taču pamatīgākai uzraudzības sistēmai un 

iedzīvotāju aizsardzībai pret krāpšanu ir vajadzīga Eiropas līmeņa neatkarīga trešā persona, 

kas vēlreiz pārliecinātos par valsts līmenī veikto tipa apstiprināšanas testu pareizību. 
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29.3.2017 A8-0048/334 

Grozījums Nr.  334 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu 

sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšana un tirgus uzraudzība 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Tirgus uzraudzības iestādes veic 

regulāras pārbaudes, lai pārliecinātos par 

transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un 

atsevišķu tehnisku vienību atbilstību šajā 

regulā noteiktajām prasībām, kā arī lai 

pārbaudītu tipa apstiprinājumu pareizību. 
Minētās pārbaudes veic atbilstošā apmērā, 

pārbaudot dokumentus, kā arī veicot 

testus reālos braukšanas apstākļos un 

laboratorijas testus, pamatojoties uz 

statistiski būtiskiem paraugiem. Veicot 

minētos pasākumus, tirgus uzraudzības 

iestādes ņem vērā noteiktos riska 

novērtēšanas principus, sūdzības un citu 

informāciju. 

1. Īstenojot saskaņā ar šā panta 2. un 

3. punktu apstiprināto valsts gada 

programmu, tirgus uzraudzības iestādes 

regulāri veic testus un pārbaudes, lai 

pārliecinātos, ka transportlīdzekļi, 

sistēmas, sastāvdaļas un atsevišķas 

tehniskas vienības atbilst tipa 

apstiprinājumiem un attiecīgajiem tiesību 

aktiem, kas ir piemērojami. Šādi testi un 

pārbaudes cita starpā ir arī laboratorijas 

testi un emisiju testi reālos braukšanas 

apstākļos, ko veic, pamatojoties uz 

statistiski būtiskiem paraugiem, un 

papildus tiem veic arī dokumentu 

pārbaudes. Iestādes nodrošina, lai 

transportlīdzekļi, kuriem veikti tipa 

apstiprināšanas testi, būtu tieši tādi paši, 

kādi tiks laisti tirgū. Testus un pārbaudes 

dalībvalstis veic katru gadu vairākiem 

tipiem, kas kopskaitā ir vismaz 20 % no 

visiem transportlīdzekļu tipiem, kuri 

attiecīgajā dalībvalstī iepriekšējā gadā ir 

laisti tirgū. Veicot minētos pasākumus, 

tirgus uzraudzības iestādes ņem vērā 

noteiktos riska novērtēšanas principus, 

pamatotas sūdzības un citu būtisku 

informāciju, tostarp atzītu trešo personu 

publicētos testu rezultātus, tirgū 

pieejamās jaunās tehnoloģijas, 
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periodiskās tehniskās apskates ziņojumus 

un datus, kas iegūti ar tālizpēti uz ceļa. 

Or. en 

Pamatojums 

 Šis grozījums papildina IMCO komitejas ierosināto grozījumu Nr. 77.
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29.3.2017 A8-0048/335 

Grozījums Nr.  335 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu 

sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšana un tirgus uzraudzība 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Tehniskus uzdevumus, piemēram, 

testus vai pārbaudes, tirgus uzraudzības 

iestādes var uzticēt neatkarīgām 

testēšanas organizācijām. Atbildību par 

rezultātiem tāpat uzņemas attiecīgā tirgus 

uzraudzības iestāde. Ja šā panta prasību 

izpildes nolūkā tiek pilnvarots tehniskais 

dienests, tirgus uzraudzības iestādes 

nodrošina, lai tas nebūtu tas pats 

tehniskais dienests, kurš veicis testēšanu 

sākotnējās tipa apstiprināšanas 

vajadzībām. Būtu jānosaka, ka tehniskā 

atbalsta sniegšana ražotājiem nav 

savienojama ar šāda atbalsta sniegšanu 

dalībvalstu tipa apstiprinātājām iestādēm. 

Or. en 

Pamatojums 

 Šis grozījums papildina IMCO komitejas ierosināto grozījumu Nr. 78.
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29.3.2017 A8-0048/336 

Grozījums Nr.  336 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu 

sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšana un tirgus uzraudzība 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija organizē un atbilstīgā apmērā 

veic vai pieprasa veikt tirgū pieejamu 

transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un 

atsevišķu tehnisku vienību testus un 

pārbaudes nolūkā pārliecināties, ka šie 

transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas un 

atsevišķas tehniskas vienības atbilst tipa 

apstiprinājumiem un piemērojamajiem 

tiesību aktiem, kā arī nolūkā nodrošināt 

tipa apstiprinājumu pareizību. 

Eiropas Transportlīdzekļu uzraudzības 

iestāde (ETUI), izmantojot Kopīgā 

pētniecības centra laboratorijas, organizē 

un veic vai pieprasa veikt 

transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un 

atsevišķu tehnisku vienību testus un 

pārbaudes ne mazāk kā 20 % no 

iepriekšējā gadā Eiropas tirgū laisto 

modeļu skaita, lai pārliecinātos, ka šie 

transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas un 

atsevišķas tehniskas vienības atbilst tipa 

apstiprinājumiem un attiecīgajiem tiesību 

aktiem, kas ir piemērojami, un lai 

nodrošinātu tipa apstiprinājumu pareizību. 

 (Ja šo grozījumu pieņem, tas būtu 

horizontāli piemērojams visā tekstā un jo 

īpaši 9., 10., 13., 24., 25., 30., 33., 49., 50., 

51., 52., 53., 54., 58., 71. un 90. pantā.) 

Or. en 

Pamatojums 

 Šis grozījums papildina IMCO komitejas ierosināto grozījumu Nr. 91. 
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29.3.2017 A8-0048/337 

Grozījums Nr.  337 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu 

sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšana un tirgus uzraudzība 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 5.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a Par katru ES tirgū laisto 

transportlīdzekli ražotājs maksā ETUI 

summu, kas proporcionāla attiecīgā 

transportlīdzekļa pārdošanas cenai un 

aprēķināta tā, lai šo pārdošanas cenu 

būtiski neietekmētu. Attiecīgo maksu 

iekasē saskaņā ar 30. panta 2. punktu. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/338 

Grozījums Nr.  338 

Marco Zullo, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

Eleonora Evi 

 

Ziņojums A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu 

sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšana un tirgus uzraudzība 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Regulas priekšlikums 

76. pants 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

76. pants svītrots 

Ražotāja iekšējie tehniskie dienesti  

1. Ražotāja iekšējo tehnisko dienestu 

var pilnvarot veikt A kategorijas darbības, 

kas minētas 72. panta 1. punkta 

a) apakšpunktā, tikai attiecībā uz 

XV pielikumā norādītajiem normatīvajiem 

aktiem. Ražotāja iekšējais tehniskais 

dienests ir atsevišķa un skaidri nodalīta 

ražotāja uzņēmuma daļa, kas nav 

iesaistīta izvērtējamo transportlīdzekļu, 

sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķo tehnisko 

vienību konstruēšanā, ražošanā, piegādē 

vai tehniskajā apkopē. 

 

2. Iekšējais tehniskais dienests atbilst 

šādām prasībām: 

 

(a) to ir akreditējusi valsts 

akreditācijas struktūra, kā noteikts 

Regulas (EK) Nr. 765/2008 2. panta 

11. punktā un atbilstīgi šīs regulas 

V pielikuma 1. un 2. papildinājumam; 

 

(b) iekšējais tehniskais dienests, 

tostarp tā darbinieki, ir organizatoriski 

identificējami, un to rīcībā ražotāja 

uzņēmumā, kurā tie ietilpst, ir ziņojumu 

sniegšanas metodes, kas nodrošina to 
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objektivitāti un pierāda to attiecīgajai 

valsts akreditācijas struktūrai; 

(c) ne iekšējais tehniskais dienests, ne 

tā darbinieki neiesaistās darbībās, kas 

varētu būt pretrunā iekšējā tehniskā 

dienesta neatkarībai vai integritātei 

attiecībā uz tām darbībām, kuru veikšanai 

tas ir pilnvarots; 

 

(d) tas sniedz savus pakalpojumus 

tikai ražotāja uzņēmumam, kurā tas 

ietilpst. 

 

3. Šīs regulas 78. panta 

piemērošanas nolūkā par iekšējo tehnisko 

dienestu Komisijai nav jāpaziņo, bet 

ražotājs, kura struktūrā šis dienests 

ietilpst, vai valsts akreditācijas struktūra 

pēc attiecīga pieprasījuma sniedz tipa 

apstiprinātājai iestādei informāciju par 

iekšējā tehniskā dienesta akreditāciju. 

 

4. Komisija saskaņā ar 88. pantu ir 

pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 

XV pielikuma grozīšanai ar mērķi ņemt 

vērā tehnisko attīstību un likumdošanas 

norises, atjauninot attiecīgajā pielikumā 

iekļauto normatīvo aktu un ierobežojumu 

sarakstu. 

 

  

Or. en 

 

 


